
 ומדור שכרמחלקת משאבי אנוש  אמנת שירות

רכי המכללה כמוסד ומחלקה מקצועית השואפת לאזן בין צ היאמחלקת משאבי אנוש 
רכיהם האישיים והמקצועיים של וצובין  משאב האנושים של הבהיבטי אקדמי מוביל

שלב הגיוס וקליטתם בארגון ועד לסיום עבודתם במכללה. מ המועמדים והעובדים,
ומתוך כך פועלת לספק ייעוץ  ,חשוב ביותרהון אנושי עיקרי ו יםהמחלקה רואה בעובד

, תנאי עובדים גיוס שעניינם במגוון נושאיםלגורמים הרלוונטיים  יםוהכוונה מקצועי
 . משךבה אישי וארגוני כמפורטהעסקה ופיתוח 

מחלקת משאבי אנוש מתחייבת לתת שירות אדיב, מקצועי ואיכותי, תוך שמירה על 
בשיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים  ולעבודכבודם ופרטיותם של הפונים אליה, 

 במכללה ומחוץ למכללה.

 :הבאיםמחלקת משאבי אנוש מחויבת לסעיפים 
  גיוס וקליטה

לפעול לגיוס עובדים איכותיים המתאימים ביותר לתפקיד,  בתמחלקת משאבי אנוש מחוי
  .ולקלוט אותם היטב בארגון לארגון ולמטרותיו

מקצועי  תוך ליוויבמכללה,  עובדים החדשיםשל הלשילובם המיטבי  פעלת המחלקה
 בפרט אחר השתלבותם בתפקיד ומעקב בנושאים רלוונטיים תמיכהמתן , ואישי

 .בכלל ובמכללה
אנוש תמסור לעובד מסמך המפרט את תנאי העסקתו במכללה, לא  מחלקת משאבי

 .מיום כניסתו לתפקידיאוחר משלושים ימים 

  טיפול בסוגיות שכר
אמין,  מחויבים לפעול לקידום מערך שכר איכותי,מחלקת משאבי אנוש ומדור שכר 

 העובדים.ם של ימערך התנאים הסוציאלי של, כולל יישום ובקרה וניהולו מפוקח ומבוקר
 .כל חודשב 1-מועד, במשכורות בשלם עשות כל שלאל ידו ללחויב מדור שכר מ •
מדור שכר מחויב לניהול תקין של מערך התשלומים למוסדות המס, לקרנות  •

ולטפל בפניות  ומהטוח וכדיהגמל וההשתלמות, חברות בהפנסיה, קופות 
 .הפקדות המוסד אומים בנושאילבירורים ותהעובדים 

, עובדים המסיימים לעבוד במכללהבהטיפול את להשלים  מחויבמדור שכר  •
העסקה. היום מתאריך סיום  15תוך ב ,161לרבות הנפקת טופס 



 
 

 
 
 
 
 

מדור שכר מחויב לקדם טיפול בתביעות לביטוח לאומי, דמי אבטלה, דמי לידה  •
 ימים מיום קבלת הבקשה.  שבעהתוך ב ומה,וכד

חופשת לידה,  כמוזכויות עובדים בתקופות מיוחדות במדור שכר מחויב לטפל  •
 חופשה ללא תשלום, תאונות עבודה ומילואים.

מערכת ל הכנסתםלרבות  ים,חדש יםקליטת עובדלתהליך מדור שכר מחויב  •
 העסקה. הימים מיום תחילת  שבעהתוך ב, תממוחשבההנוכחות 

 
  טיפול אישי בפרט

של ה ימענה ראשוני לכל פני לספקמתחייבים מחלקת משאבי אנוש ומדור שכר  •
 יה. יקבלת הפניום תוך שבוע ימים מבעובד 

מחלקת משאבי אנוש מחויבת להמשיך ולפעול לטיפוח קשר אישי וישיר עם  •
, מתן מענה מקצועי "הדלת הפתוחה"העובדים הכולל שיחות אישיות במדיניות 

 .השונים פרטהואישי בנושאי 
תהליכי את השירות ו רכזן ולייעל את, ללווסת את פניות העובדים במטרה •

 ה–בימים א ,שעות קבלה פרונטליות לקייםמתחייבים מדור שכר ב ,העבודה
 15:00–13:00בשעות  ה–בימים אטלפוני המענה השעות  ;12:00–10:00שעות ב
 . )בכל חודש 1-ועד ה 28-פרט לימים שבין ה(

לנוחיות העובדים מוצבות מחוץ למשרדי המחלקה תיבות שירות  – תיבות שירות •
כל  במשךלהשאיר טפסים ומסמכים  אפשר ןבהשלמשאבי אנוש ולמדור שכר 

 שעות היום. 
 

  פיתוח ולמידה ארגונית
לקדם סביבה מאפשרת פועלת המכללה כמוסד אקדמי המוביל חדשנות והישגים, 

 ולומדת המעודדת התפתחות מקצועית ואישית. 
, של המוסד ארגונייםהצרכים אתר את הל מתחייבת מחלקת משאבי אנוש ,לשם כך

כנית עבודה שנתית ות באמצעותמערך הדרכה מובנה ומקצועי  צורליו לבחון אותם
 המרכזת קורסים, סדנאות וימי עיון במגוון תחומים מקצועיים ומעשירים.

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 רווחה 
מחלקת משאבי אנוש מחויבת לרווחתם של עובדי המכללה ופועלת לקיים מגוון אירועי 

לאומי, ימי -שה הביןימסיבת עובדים ותיקים, בחירת עובדים מצטיינים, יום הא כמורווחה 
 ומה.וכד , שי ליולדותדה לפורשים, מסיבות פרֵ במחלקות השונותגיבוש 

 
מחלקת משאבי אנוש מתחייבת לנהל את תהליכי העבודה בשקיפות, בהגינות  ,ככלל

 הפרט.צורכי ו המוסדרכי ואיזון בין צמציאת הוללא משוא פנים תוך 
 
 


	אמנת שירות מחלקת משאבי אנוש ומדור שכר



